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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την  5η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
351/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 5-8-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
351/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

24/5-8-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                    
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ. Πρωτ.:  19749 /6 -8-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
 
 

ΘΕΜΑ 
Αντικατάσταση υπολόγων για εκτέλεση έργων της ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

9.30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19410/1-8-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλο 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος ,Αναπληρ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Γιοβάνης Γεώργιος , Αναπληρ. Μέλος   

           

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε αντικατάσταση υπολόγων για 
εκτέλεση έργων της ∆Ε∆∆ΗΕ και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α΄ 1. Την αριθµ. 311/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίζει ως 
υπόλογο για  το έργο “Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό “Μαύρικα” , την υπάλληλο του 
∆ήµου Καρδίτσας Αναστασία Αναστασίου. 
 
2. Την αριθµ. πρωτ.  3190/18-7-2014  αίτηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Καρδίτσας η  οποία έχει ως εξής: 
   “Με την παραπάνω σχετική απόφασή σας, µε διορίσατε ως υπόλογο για την προπληρωµή 
στο έργο: “Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό Μαύρικα”. Την εν λόγω απόφασή σας, 
προφανώς κατόπιν εντολής σας, προσήλθε στην Υπηρεσία που υπηρετώ για να µου την 
επιδώσει ο υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κων/νος Γκαραβέλος. Αφού µελέτησα 
πρόχειρα αυτήν (απόφαση) αρνήθηκα να την παραλάβω, ζητώντας συγχρόνως από τον εν 
λόγω υπάλληλο εύλογη προθεσµία, προκειµένου να µελετήσω εµπεριστατωµένα το 
περιεχόµενό της και ακολούθως να πράξω αναλόγως. Μετά από ενδελεχή µελέτη της, 
διαπίστωσα ότι δεν είµαι σε θέση να φέρω εις πέρας το έργο που µου αναθέσατε αφενός µεν 
διότι ως εκ της ειδικότητάς µου δεν γνωρίζω το αντικείµενο του έργου, αφετέρου δε 
ουδέποτε µας έγινε κάποια ενηµέρωση από τους αρµόδιους περί του τρόπου και των 
ενεργειών δια των οποίων συντελούνται τα έργα αυτά. Επιπροσθέτως όταν ρώτησα την 
∆ιευθύντριά µου εάν γνωρίζει για το εν λόγω έργο, δήλωσε άγνοια περί του θέµατος ως και 
πλήρη άγνοια ότι υπάλληλοι της υπηρεσίας, της προϊσταται, διορίστηκαν ως υπόλογοι. 
    Στη συνέχεια διέτρεξα στις διατάξεις που αναφέρονται στην απόφασή σας αλλά και από 
τη µελέτη αυτών δεν προκύπτουν οι σχετικές αρµοδιότητες, υποχρεώσεις, δικαιώµατα και 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι διοριζόµενοι ως υπόλογοι ώστε να είναι 
σύννοµοι. Τέλος στη σχετική απόφασή σας δεν επισυνάπτετε καν κάποιο φυλλάδιο ή έντυπο 
στο οποίο να αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβώ προκειµένου να 
επιτελέσω την ανατεθείσα σε εµένα υπηρεσία σύµφωνα µε το νόµο ώστε να µην βρεθώ 
κατηγορούµενη. 
   Για όλους τους παραπάνω λόγους επιθυµώ την αντικατάστασή µου µε κάποιον άλλο 
συνάδελφό µου, που γνωρίζει το αντικείµενο αυτό και σύννοµα θα φέρει σε πέρας το έργο, 
πράγµα το οποίο φαντάζοµαι ότι επιθυµεί και η Υπηρεσία σας. 
Τέλος πιστεύω ότι δεν θα εκλάβετε την άρνησή µου αυτή ως δυστροπία περί την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που µου ανατίθενται, διότι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας µου στο ∆ήµο9 
Καρδίτσας ουδέποτε µέχρι τώρα δηµιούργησα κάποιο πρόβληµα στις σχέσεις µου, ούτε µε 
τους συναδέλφους µου, ούτε µε τους προϊσταµένους µου. Τούτο προκύπτει και από το 
γεγονός ότι πάντοτε διεκπεραίωνα πλήθος εργασιών, όπως και σήµερα άλλωστε συµβαίνει, 
καθόσον είµαι χρεωµένη µε πληθώρα εργασιών, ως η µόνη τοπογράφος µηχανικός της 
υπηρεσίας δόµησης.” 
 
3.  Tην πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής  Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου για 
αντικατάσταση της υπολόγου υπαλλήλου Αναστασίας Αναστασίου και ορισµό νέου υπολόγου 
την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ηµητρακοπούλου Μαρία για το έργο “Παραλλαγή δικτύου στον 
οικισµό “Μαύρικα” στο όνοµα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ένταλµα 
 
Β΄ 1. Την αριθµ. 312/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίζει ως 
υπόλογο για το έργο “Συµπλήρωση ΦΟΠ στον οικισµό “Μαύρικα” , την υπάλληλο του ∆ήµου 
Καρδίτσας Ευαγγελία Χατζή. 
 
2. Την αριθµ. πρωτ.  3191/18-7-2014  αίτηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Έκδοσης 
Αδειών ∆όµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Καρδίτσας η  οποία έχει ως εξής: 
   “Με την παραπάνω σχετική απόφασή σας, µε διορίσατε ως υπόλογο για την προπληρωµή 
στο έργο: “Συµπλήρωση ΦΟΠ στον οικισµό Μαύρικα”. Την εν λόγω απόφασή σας, προφανώς 
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κατόπιν εντολής σας, προσήλθε στην Υπηρεσία που υπηρετώ για να µου την επιδώσει ο 
υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κων/νος Γκαραβέλος. Αφού µελέτησα πρόχειρα αυτήν 
(απόφαση) αρνήθηκα να την παραλάβω, ζητώντας συγχρόνως από τον εν λόγω υπάλληλο 
εύλογη προθεσµία, προκειµένου να µελετήσω εµπεριστατωµένα το περιεχόµενό της και 
ακολούθως να πράξω αναλόγως. Μετά από ενδελεχή µελέτη της, διαπίστωσα ότι δεν είµαι σε 
θέση να φέρω εις πέρας το έργο που µου αναθέσατε αφενός µεν διότι ως εκ της ειδικότητάς 
µου δεν γνωρίζω το αντικείµενο του έργου, αφετέρου δε ουδέποτε µας έγινε κάποια 
ενηµέρωση από τους αρµόδιους περί του τρόπου και των ενεργειών δια των οποίων 
συντελούνται τα έργα αυτά. Επιπροσθέτως όταν ρώτησα την ∆ιευθύντριά µου εάν γνωρίζει 
για το εν λόγω έργο, δήλωσε άγνοια περί του θέµατος ως και πλήρη άγνοια ότι υπάλληλοι 
της υπηρεσίας, της προϊσταται, διορίστηκαν ως υπόλογοι. 
    Στη συνέχεια διέτρεξα στις διατάξεις που αναφέρονται στην απόφασή σας αλλά και από 
τη µελέτη αυτών δεν προκύπτουν οι σχετικές αρµοδιότητες, υποχρεώσεις, δικαιώµατα και 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι διοριζόµενοι ως υπόλογοι ώστε να είναι 
σύννοµοι. Τέλος στη σχετική απόφασή σας δεν επισυνάπτετε καν κάποιο φυλλάδιο ή έντυπο 
στο οποίο να αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβώ προκειµένου να 
επιτελέσω την ανατεθείσα σε εµένα υπηρεσία σύµφωνα µε το νόµο ώστε να µην βρεθώ 
κατηγορούµενη. 
   Για όλους τους παραπάνω λόγους επιθυµώ την αντικατάστασή µου µε κάποιον άλλο 
συνάδελφό µου, που γνωρίζει το αντικείµενο αυτό και σύννοµα θα φέρει σε πέρας το έργο, 
πράγµα το οποίο φαντάζοµαι ότι επιθυµεί και η Υπηρεσία σας. 
    Τέλος πιστεύω ότι δεν θα εκλάβετε την άρνησή µου αυτή ως δυστροπία περί την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που µου ανατίθενται, διότι εικοσιπέντε (25) χρόνια που υπηρετώ  στο ∆ήµο 
Καρδίτσας ουδέποτε µέχρι τώρα δηµιούργησα κάποιο πρόβληµα στις σχέσεις µου, ούτε µε 
τους συναδέλφους µου, ούτε µε τους προϊσταµένους µου. Τούτο προκύπτει και από το 
γεγονός ότι πάντοτε διεκπεραίωνα πλήθος εργασιών, όπως και σήµερα άλλωστε συµβαίνει, 
καθόσον είµαι χρεωµένη µε πληθώρα εργασιών, γεγονός που µπορεί να σας διαβεβαιώσει 
και η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος.” 
 
3.  Tην πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής  Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου για 
αντικατάσταση της υπολόγου υπαλλήλου Χατζή Ευαγγελής και ορισµό νέου υπολόγου τον 
υπάλληλο του ∆ήµου  ∆ηµητρίου Σταύρου για το έργο “Συµπλήρωση ΦΟΠ στον οικισµό 
“Μαύρικα” στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλµα 
 
Γ΄ 1. Την αριθµ. 313/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίζει ως 
υπόλογο, την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Νικολέτα Λάππα. 
 
2. Την αριθµ. πρωτ.  18342/17-7-2014  αίτηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης ∆ήµου Καρδίτσας η  οποία έχει ως εξής: 
   “Με την αριθµ.313/2014 απόφασή σας, ορίστηκα υπόλογος για τη “Συµπλήρωση ΦΟΠ 
στην Τ.Κ Νεράιδας από “Μητσέικα” έως τη “Μεγάλη Βρύση ”. 
       Λόγω του ότι βρίσκοµαι σε διαδικασία µετάθεσης (κινητικότητας) και τις επόµενες 
ηµέρες θα παρουσιαστώ στη νέα µου θέση, αδυνατώ να διεκπεραιώσω την απόφασή σας. 
Παρακαλώ για την εξαίρεση ως υπόλογος και την αντικατάστασή µου”  
 
3.  Tην πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής  Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου για 
αντικατάσταση της υπολόγου υπαλλήλου Λάππα Νικολέττας και ορισµό νέου υπολόγου τον 
υπάλληλο Βελεσιώτη Βάϊο για το έργο “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Νεράιδας από 
“Μητσέικα” έως τη “Μεγάλη Βρύση ” στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλµα 
 

 

∆'  Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 172 Ν. 3463/2006, της παρ. 1 άρθρου 32 Β.∆ 17.5/15-
6-1959 (ΦΕΚ 114/59, τ. Α') και του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
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Ε'  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
αποφάσισε οµόφωνα  

 
1. Τροποποιεί  την  υπ’αριθµ. 311/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 
ορισµό υπολόγου και ψήφιση πίστωσης για  το έργο “Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό 
“Μαύρικα” και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2 του αποφασιστικού µέρους και ορίζει ως  
υπόλογο , την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας ∆ηµητρακοπούλου Μαρία, στο όνοµα της 
οποίας θα εκδοθεί ένα (1) Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής ποσού 13.906,27 €  
 
       Κατά τα λοιπά ισχύει η  υπ’αριθµ. 311/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 

2. Τροποποιεί  την  υπ’αριθµ. 312/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 
ορισµό υπολόγου και ψήφιση πίστωσης για  το έργο “Συµπλήρωση ΦΟΠ στον οικισµό 
“Μαύρικα” και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2 του αποφασιστικού µέρους και ορίζει ως  
υπόλογο , τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας ∆ηµητρίου Σταύρο, στο όνοµα του οποίου θα 
εκδοθεί ένα (1) Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής ποσού  65.344,81 €  
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η  υπ’αριθµ. 312/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
3. Τροποποιεί  την  υπ’αριθµ. 313/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 
ορισµό υπολόγου και ψήφιση πίστωσης για  το έργο “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Νεράιδας 
από “Μητσέικα” έως τη “Μεγάλη Βρύση” και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2 του 
αποφασιστικού µέρους και ορίζει ως  υπόλογο , τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας 
Βελεσιώτη Βάϊο, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί ένα (1) Χρηµατικό Ένταλµα 
Προπληρωµής ποσού  1.100,11 €  
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η  υπ’αριθµ. 313/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
4. Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού για όλους τους υπολόγους ορίζεται η 5-10-2014  
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
351/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ........... 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


